
lNFORMACJA DODATKOWA
KoREKTA

l. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.

1.1 nazwę jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. lIl Tysiąclecia w Sycowie
t.2 siedzibę jednostki

Syców
1.3 adres jednostki

Syców, ul. Jana Matejki 5

7.4 podstawowy przedmiot dzialalności jednostki

Edukacja oświatowa i wvchowanie
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie za okres od 0]..01,202L do 3l,L2.2021

3.
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu
terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
nie dotyczy
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe i WNiP o wartości do 10.000,00 zł umarza się jednorazońÓ, a o wartośil powyżej 1OOOOPO zł - ,ron*" ,'*
metodą liniową, jednorazowe roczne umorzenie. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 1O0%,

Stany rozchodów materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu.
5. inne informacje

nie dotyczy
ll Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.

1.1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający
stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu,
przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i
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Tabela I:?8L66L5,33
Tabela 2: I ALL 420,50 + 56 679,18= 1 468 099,68 + 47 935,00 = 1 516 034,68
Konto013: L752472,46 + 145 395,55 -292537,51= 1605 33o,5o
Konto 014: LsL780,97 + 47 5L6,60 - 41989,67 = L57 307,9a
Konto 020: 24308,42 + 10 700 = 35 008,42
Konto 072: 1 928 561,85 - 334 527,!8 + 203 672,t5 = 7 797 646,82

r.6d.1, Ż.|ry6fu Umolzgd.ay,..1-.d.i"e*r.a* ch lH.ńlie n.ldrU lfudry

1..2. aktualną wartoŚć rynkową śro9ków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informac|ami
nie dotyczy

1.3.
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla
długoterminowych aktywów niefilansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
nie dotyczy

t.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście
nie dotyczy

1.5,
wartoŚĆ nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwaĘch, używanych na podstawie umów najmu,
dzierżawy i ilnych umów, w tym z tytułu umów leasingu
nie dotyczy

t.6.
liczbę oraz wartoŚĆ posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

1,.7,

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek
sa morządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
nie dotyczy

1.8.
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotoŃego, zwiększeRiach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i

stanie końcowym
nie dotyczy

1.9.
podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilańsowego, przewidywanym umową lub
wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat
nie dotyczy

b) powyżej3do5lat
nie dotyczy

c) powyżej 5 lat
nie dotyczy
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1.10.

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing
oPeracyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z
tytułu leasing9 finansowego lub leasingu zwrotnego
nie dotyczy

L.LI.
łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

t.72.
łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych
zabezpieczeń

nie dotyczy

1.13.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za
nie

nie dotyczy
7.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewvkazanych w bilansie

nie dotyczy
1.15. kwotę wypłacqnych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

3751,8
1.16. inne informacje

Stojak do automatycznego dozowania płynów 1 sztuka o wartości 1 500,00zł przekazany od MEN w związku z pandemią
covlD-19.
wspomagające - 17 850,00zł

Zajęcia

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
nie dotyczy

2.2.
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia
środków trwałych w budowie w roku obrotowym
nie dotyczy

2.3.
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy

2.4.

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do
spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy
2.5. inne informacje

Realizacja projektów unijnych :

- Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie nr umowy UDA-POWR.02,10.00-00-30L5/20-0O
Akademia jutra nr umowy RPDS. 10.02,01-02-0006/18-00

3.
inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpĄlnąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej
oraz wynik finansowy jednostki

wny Kl
arf|D\rJ

Dyre|ffizkoły

29.04.2022
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień"
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